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 :ترجمة البقاعي: أوالً

 مصادر ترجمة البقاعي ومراجعها) ١(
 ترجمته الذاتية من كتاب عنوان الزمان) ٢(
 تتمات الترجمة) ٣(
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 مصادر الترجمة ومراجعها) ١(

 
  بريلي،كو نسخة الزمان بتراجم الشيوخ واألقران للبقاعي،       عنوان -١

 .أ/٧٩ – ب/٧١ ق
 .٣٣٩-٣٣٦): هـ٨٨٥-٨١٢ (المكي فهد بن لعمر الشيوخ معجم -٢
 إنباء الهصر بأبناء العصر لعلي بن داود الجوهري الصيرفي               -٣

 .٥٠٩-٥٠٨): هـ٩٠٠ت (
 .١١١-١٠١: ١) هـ٩٠٢ت (الضوء الالمع للسخاوي  -٤
 ) هـ٩٠٢ت  (وجيز الكالم في الذيل على دول اإلسالم للسخاوي             -٥

٩١١-٩٠٩: ٣. 
 الجواهر والدرر في ترجمة شيخ اإلسالم ابن حجر للسخاوي                -٦

 .١٠٦٧: ٣) هـ٩٠٢ت (
 .٢٥-٢٤): هـ٩١١ت (نظم العقيان في أعيان األعيان للسيوطي  -٧
 .١٦٩: ٣) هـ٩٣٠ت (بدائع الزهور من وقائع الدهور البن إياس  -٨
 مفاكهة الخالن في حوادث الزمان لشمس الدين محمد بن طولون               -٩

 .٢٣: ١) هـ٩٥٣ت (
 .٣٤٠-٣٣٩: ٧) هـ١٠٨٩ت (شذرات الذهب البن العماد  -١٠
) هـ١٢٥٠ت  (البدر الطالع  بمحاسن من بعد القرن السابع للشوكاني           -١١

٢٢-١٩: ١. 
-١٨٢: ٣) هـ١٣٣٢ت  (تاريخ آداب اللغة العربية لجرجي زيدان         -١٢

١٨٣. 
 .٢٢-٢١: ١) هـ١٣٣٩ت (هدية العارفين إلسماعيل باشا البغدادي  -١٣
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 .٢٨٢-٢٧٧: ٣) هـ١٣٦٦ت نحو (للتونكي معجم المصنفين  -١٤
 األصل ) م١٩٥٦/هـ١٣٧٦ت  (بروكلمان  لتاريخ األدب العربي      -١٥

 .١٧٨-١٧٧: ٢الذيل . ١٨٠-١٧٩: ٢
 .٦٢٠: ٢) هـ١٣٨٢ت (فهرس الفهارس للكتاني  -١٦
 .٥٦: ١) هـ١٣٩٦ت (األعالم للزركلي  -١٧
 .٨٧٤-٨٧٢: ٣) هـ١٤٠٨ت (تاريخ األدب العربي لعمر فروخ  -١٨
 .٧١: ١) هـ١٤٠٨ت (ن لرضا كحالة معجم المؤلفي -١٩
 .٢٣): هـ١٤٠٨ت (المستدرك على معجم المؤلفين لكحالة  -٢٠
 .١١٧: ٤) هـ١٤١٨(التاريخ العربي والمؤرخون لشاكر مصطفى  -٢١
: معجم المؤرخين الدمشقيين وآثارهم المخطوطة والمطبوعة للمنجد          -٢٢

٢٦١-٢٥٩. 
-٢٢٥ :٤عصر سالطين المماليك ونتاجه األدبي لمحمود رزق سليم          -٢٣

٢٢٦. 
 .١/١٧معجم المفسرين لعادل نويهض،  -٢٤
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 ترجمته الذاتية) ٢(

 
 :مدخل

 :اعتمدنا في نشر هذه الترجمة على ثالث نسخ من كتاب عنوان الزمان
 .نسخة جامعة عليكره -١
 .نسخة كوبريلي -٢
 .)الزيتونة (نسخة دار الكتب التونسية -٣

 كوبريلي  نسخة. وسيأتي أرقامها وعدد أوراقها في موضعها من الفهرست       
نسخت في القرن التاسع ونسخة عليكره في القرن الحادي عشر، فهذه متأخرة،             
ولكنها نسخت من نسخة منقولة من أصل المؤلف، وهي أصح وأوضح، ثم هي             

أما النسخة  . تفردت بتراجم كاملة وبزيادات غير يسيرة ضمن التراجم األخرى         
والنسخة التونسية أفضل منها    التركية فهي كثيرة األخطاء والتحريفات واألسقاط،       

 .تنتميان إلى أصل واحدـ كما يبدو من دراسة ترجمة البقاعي فيهما ـ ولكنهما 
 صفحة من النسخة الهندية التي       ٢٢وقد استغرقت ترجمة البقاعي نحو       

فهي ترجمة طويلة في الظاهر، ولكن سيرته الحقيقية ال          .  سطراً ٢٥مسطرتها  
هـ، أي  ٨٤١ في آخرها على أنه كتبها سنة        وقد نص البقاعي  .  صفحات ٥تعدو  

وذكر فيها نسبه ومولده ونشأته وشيوخه الذين تخرج        .  سنة ٣٢حينما كان عمره    
وقد . هذه السيرة نشرناها هنا كاملة    . عليهم، والكتب التي ألفها إلى ذلك الوقت      

 ٨٤٥ و   ٨٤٢ و   ٨٣٦ألحق المؤلف بها فيما بعد زيادات قليلة تتعلق بسنوات           
 بيتاً من قصائده    ٧٠بلغ بعضها نحو     من شعره     ثم أورد نماذج كثيرة    .وغيرها

. فأثبتنا من هذا القسم ما يتصل بأخباره ولخصنا الباقي         . ومنظوماته ومقطعاته 
فاقتصرنا من األشعار على قصيدة واحدة، ومقطوعتين أو ثالث فإنها لو نشرت            

 .بحذافيرها لطغت على الفهرست وطالت دون طائل
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 :الترجمة
 الشافعي، البقاعي بكر أبي بن علي بن الرباط حسن بن عمر بن براهيمإ
 لقب ـ) ٢(المهملة والتخفيف  )١(الراء بضمـ   والرُّباط. الرباط ابن الحسن أبو
 دقيقاً، طويالً وكان شاب، وهو نائماً، أقاربه أكابر من شخص رآه. حسن جده
: له فقال غلظ، بعدما رآه ثم. )٣(الصغير الحبل عندهم وهو. ِمقاط كأنك: له فقال

 .العوام لحن من ولكنه الراء بكسر وهو. الكبير بالحبل شبهه ُرباطاً، صرت

 لهم يقال قوم من ،)٤(العزيزي البقاع من َروحا خَربة لها يقال قرية وهو من 
 منهم كل وأعقب. ومكي وعلي يونس: أوالد ثالثة أولد هذا وحسن. حسن بنو

. مكي وبني علي، وبني يونس، بني: أبطن ثةثال حسن بنو صار حتى خالئق،
 بضمـ   معوش مجدل في وأخرى حلب، ببالد فرقة فمنهم البالد، في وتفرقوا
 بالبقاع، الشمالية القرى من وهي ـ) ٥(معجمة وآخره المهملة، والعين الميم

 تزيد، أو رجل الخمسمائة تقارب القرية وهذه ،)٦(الشوبك كرك بالد في وأخرى
 بالد من بلبيس نواحي إلى فرقة )٧(منها ونزحت. الجمع أصل هاأن والظاهر
ذلك  يعرف وأكرمهم، وأفرسهم بالدها أشجع هؤالء من فرقة وكل. مصر

 .بالدهم أهل )٨(باستخبار

                                                           
 .بضم المهملة:  الهندية)١(
 .من الهندية" والتخفيف ")٢(
 ).مقط( انظر القاموس )٣(
 .العزيز:  الهندية)٤(
 ".تقرية من معاملة بيرو" أنها ٢٧٨: ١ في الكواكب السائرة )٥(
. ٣٢٨: ٣كـذا في الهندية والتونسية، وبخط البقاعي في مسودة إظهار العصر وانظر المطبوعة               )٦(

 .التشويك، وهو تحريف: وفي النسخة التركية
 .برحت: ساقط من الهندية، وفي التركية والتونسية" منها ")٧(
 .من الهندية" باستخبار ")٨(
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 بكر أبي بعد ما يعرف لم اآلن إلى لكن مكي، بني من الترجمة وصاحب
 مكي، ابن بكر أبا أن ظنه على يغلب ولكن بحسن، ذلك يتصل حتى نسبه من
 عمته ابن فإن أربعة، من أكثر حسن وبين بينهم ليس عمه بني من أقرانه ألن
 بن عثمان بن مكي بن حسن بن محمد اسمه ـ علي بني من )١(وهوـ   لألم
 بن محمد بن علي اسمه ـ يونس بني من وهوـ   )٢(عمه وابن حسن، بن علي

 .حسن بن يونس بن علي بن يوسف
له شخص من أهل بلدهم أنهم        عد حسن، لكن قال   ولم يعرف أيضاً ما ب    

أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، وأن      ) ٣(ينسبون إلى سعد بن أبي وقاص الزهري      
عندهم نسبة شاهدة بذلك كانت عند الفقيه يوسف بن مكي عم ابن عمة صاحب               

 رحل مع   )٤(الترجمة، فسأل أقاربه عن ذلك عند اجتماعه بهم في دمشق لما            
 )٦(، إذ سار السلطان األشرف برسباي      )٥( أبي الفضل ابن حجر    قاضي القضاة 

، فصدقوا  )٩( مدينة آِمد سنة ست وثالثين      )٨( إلى )٧(بالعساكر إلى ابن قرالوك   
                                                           

 .، وهو خطأ"هي: " في التركية والتونسية)١(
 .وكالهما تحريف". معمر: "والهندية والتونسية" عمر: " في التركية)٢(
 .رضي اهللا تعالى عنه: في الهندية" الزهري" مكان )٣(
 .ساقط من التركية والتونسية" لما ")٤(
 ).هـ٨٥٢-٧٧٣( شيخ اإلسالم الحافظ ابن حجر العسقالني )٥(
 ).١٠-٨: ٣الضوء الالمع (هـ ٨٤١ هـ وحكمها إلى وفاته سنة٨٢٥تسلطن سنة . صاحب مصر )٦(
، "قرايلوك "١٣٥: ٣ و   ١٠-٨: ٢وفي الضوء الالمع    . دون ياء " قرالوك " كـذا في النسخ الثالث     )٧(

، والنجوم الزاهرة في مواضع كثيرة،      ٤٤٠: ١دون واو كما في الدليل الشافي       " قرايلُك: "والمشهور
 أن السلطان   ٧٠: ١ن عنوان الزمان  ، ثـم ورد هنا وفي الجزء األول المطبوع م         ٢٠٠: ١٥نحـو   

عثمان بن قطلوبك بن    " بأنه   ١٣٥: ٣له السخاوي في الضوء      وترجم. توجـه إلـى ابـن قرايلك      
طورعلـي التركـي األصـل أمير التركمان بديار بكر وصاحب آمد وماردين وغيرهما، ويعرف        

هـ ٨٣٦سنة  إنه خرج   ) ١٠-٨: ٢(ولكن قال في ترجمة الملك األشرف في الضوء         ". بقـرايلوك 
: ٦انظر الضوء   . بأن اسمه عثمان  " قرايلوك"، مع أنه صرح في رسم       "لطـرد عثمان بن قرايلوك    "

 .، وعلى هذا ترجم له بما نقلناه٢١٦
 .في:  التركية)٨(
 .وثمانمائة:  يعني)٩(
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المخبر، فطلب منهم إرسال النسبة المذكورة ليقف عليها، ويجزم بذلك، فلم يتفق            
 من قريتهم   وخفي ذلك عليه لكونه خرج    . إلى اآلن، أسأل اهللا أن يعين عليه       

 .صغيراً
 ذكر وقد. روحا بخربة تقريباً وثمانمائة تسع سنة الترجمة صاحب ولد
 :وهو استدعاء، على كتبه نظم في مولده

الجبـِل في تاسٍع قرٍن تاسُع
علي نجِل حسٍن الرُّباِط ـِن
زلل مـن لهم ما يعفـو اهللا
 

ومـولدي مطلوَبهم أجزتُهم
بـ عمَر نَْجُل إبراهيُم وخطّ
الشافعي البقاعي بكر أبي ابن

 
 .بجبله روحا وخربة وسهل، جبل قسمان البقاع ألن" الجبل في: "قال وإنما

 من وستة )١(وعماه أبوه فيها قتل كائنة لهم جرت ثم به، وصلى القرآن، بها وقرأ
 مع أمه به فانتقلت ،)٢(وثمانمائة وعشرين إحدى سنة شعبان في غدراً أقاربه
 أصول وعرف وجّوده، القرآن بها فجّرد وعشرين، ثالث سنة دمشق إلى أبيها

                                                           
 .، تحريف"عماده: " في التركية والتونسية)١(
ذه الكائنة من خط البقاعي وأعادها في       هـ تفصيل ه  ٨٢١وقـد نقـل ابن العماد في مستهل سنة          ) ٢(

هـ أوقع ناس من قريتنا خربة روحا من        ٨٢١في ليلة األحد تاسع شعبان سنة       : "قـال . ترجمـته 
الـبقاع يقـال لهم بنو مزاحم بأقاربي بني حسن من القرية المذكورة، فقتلوا تسعة أنفس منهم أبي                  

. ويد شقيقه، وعلي أخوهما ألبيهما    محمد س : عمـر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر، وأخواه          
وكنت إذ ذاك ابن اثنتي عشرة      . وضربت أنا بالسيف ثالث ضربات إحداهما في رأسي، فجرحتني        

نتنقل في قرى وادي التيم والعرقوب وغيرهما       ) كذا(سنة، فخرجنا من القرية المذكورة، واستمرينا       
 بن محمد يروية، فنقلني جدي ألمي علة واألخويإلـى أن أراد اهللا تعـالى بإقـبال السعادتين الدني        

السـليمي إلـى دمشـق، فجودت القرآن وجددت حفظه، وأفردت القراءات وجمعتها على بعض               
واشتغلت . المشـايخ، ثم على الشمس بن الجزري لما قدم إلى دمشق سنة سبع وعشرين وثمانمائة              

البالد والفوز بالغزو والحج،    وكان ما أراد اهللا من التنقل في        . بالـنحو والفقه وغيرهما من العلوم     
اإلراحة من الحروب والوقائع التي أعقبتها هذه       : ومـن ثمرات ذلك أيضاً    . آميـن . أدام اهللا نعمـه   

ولعلها زادت على مائة وقعة كان فيها ما قاربت         . الواقعـة، فإنهـا استمرت أكثر من ثالثين سنة        
 .٣٤٠-٣٣٩ و ١٤٩: ٧الشذرات ". انتهى بحروفه. القتلى فيه ألفاً
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 على قرأ ثم الشاطبية، بعض وحفظ ذلك، على للمطالعة وتأهل السبع، اتالقراء
 ختمة بالشام القراء عالمة )١(المسحراني الضرير صدقة الدين شرف الشيخ

 .]سورة المنافقون [المنافقين آخر فيها إلى وصل تجويداً،
 العالمة الحبر )٢(والزم وثمانمائة، وعشرين ست سنة شتغالاال على أقبل ثم

 النحو عنه فأخذ ،)٣(الشهيد ابن سبط بهادر بن محمد الدين تاج حامد أبا
 .المعقوالت في عليه ودرس والفقه، والتصريف
 محمد الدين شمس الخير أبو الزمان شاطبي الوقت عالمة قدم فلما
 منظومته وحفظ بالعشر، عليه تال وعشرين سبع سنة دمشق إلى )٤(الجزري

 له وأجاز ،)٥(األول نصفها عليه وعرض". العشر القراءات في النشر طيبة"
 .روايته وعنه له يجوز ما وجميع القراءات وإقراءه، من عليه قرأه ما قراءة

 العماد على الحساب في بها )٦(واشتغل القدس، إلى السنة تلك في ورحل
 بها وكتب قليالً، الحساب في ونظم ـ) ٨(الهائم ابن تلميذـ   )٧(شرف بن إسماعيل

                                                           
له البقاعي في عنوان الزمان      ترجم. مـن أهل مسحرا من أعمال الجيدور على مقربة من دمشق           )١(

وزاد على ما هنا أنه     . هـ٨٢٥ أو قبلها وتوفي سنة      ٧٦٠وقال إنه ولد سنة     ) أ/١١٢التركـية ق    (
 أوالد  وكان معلم . ٩٠: وانظر عنوان العنوان  . سمع عليه التيسير للداني، وأنه أول شيخ سمع عليه        

 .٣١٨-٣١٧: ٣وانظر الضوء . ٣٣٦: ١ذكره في ترجمته في غاية النهاية . ابن الجزري
 .فالزم:  الهندية)٢(
 ترجمته في العنوان . هـ عن ثالث وثالثين سنة٨٣١توفـي سنة    . الجـالل الدمشـقي الشـافعي      )٣(

 .٢٠٥-٢٠٤: ٧والضوء ) ب/٢٣٣ق (
: ٢ترجم لنفسه في غاية النهاية      ) ٨٣٣-٧٥١(لشافعي  أبـو الخير العمري الدمشقي ثم الشيرازي ا        )٤(

 .٢٦٠-٢٥٥: ٩، وانظر الضوء ٢٥١-٢٤٧
 .، تحريف"مصنفها: "في التركية والتونسية )٥(
 .فاشتغل:  الهندية)٦(
كان . هـ في القدس وقد ولد بها     ٨٥٢إسماعيل بن إبراهيم بن محمد المقدسي الشافعي، توفي سنة           )٧(

-٢٨٤: ٢، الضوء   ٦١: عنوان العنوان .  في األصول والنحو وغيره    إمامـاً في الحساب ومبرزاً    
٢٨٦. 

). ٨١٥-٧٥٣(شـهاب الديـن أبو العباس أحمد بن محمد بن عماد المصري ثم القدسي الشافعي                 )٨(
 .١٥٧: ٢، والضوء ٢٣٣: ذيل الدرر. انتهت إليه الرئاسة في الحساب والفرائض



 فهرست مصنفات البقاعي
 
٢٤

 على وعرضهما ،)١(اإلعراب وقواعد الجبر في الهائم ابن منظومتي وحفظ كتباً،
 ".المجيد المقرئ اإلمام الشيخ: "له فكتب شرف، ابن

 .السنة تلك من رمضان في القدس في تعالى اهللا رحمها أمه وماتت
 البهجة من األول النصف فحفظ منها، القعدة ذي في دمشق إلى رجع ثم

 )٣(إلى يسبق لم بتصنيف عمرو أبي قراءة وأفرد ،)٢(الوردي البن الحاوينظم  
. التجويد أصول من المقرئ يحتاجه ما أوله وذكر والترتيب، )٤(اإليعاب في مثله

 ،)٥(شهبة قاضي بن بكر أبي الدين تقي الشام فقيه على الحاوي بحث وحضر
 ينتفع ولم وثالثين، إحدى سنة رمضان في مات أن إلى بهادر بنا يالزم واستمر
 .به انتفع ما بأحد

 وزاد البهجة، حفظ بها فأكمل وثالثين، اثنتين سنة أول القدس إلى فسافر
 تلميذـ   )٦(الدين ماهر  زين الشيخ على وبحث. قليالً الحساب في الذي النظم ذلك
 الفرائض، في أيضاً له والفصول اب،الحس في الهائم البن الوسيلة ـ الهائم ابن

 ابن كافية نظم شرح )٧(الغرابيلي ابن الدين تاج الحافظ وعلى ذلك؛ وغير
                                                           

ر، إحداهما من بحر البسيط، واألخرى من الطويل تسمى         البـن الهائم منظومتان الميتان في الجب       )١(
 أما منظومة اإلعراب فهي . ولعل منظومة المقنع هي المقصودة هنا    .  وله عليه شرحان  .  المقـنع 

 .١٢٠: الهدية" تحفة الطالب في نظم قواعد اإلعراب "
هـ ٧٤٩توفى سنة   وهـي البهجة الوردية نظم فيها زين الدين عمر بن مظفر الوردي الشافعي الم              )٢(

كـتاب الحـاوي الصغير في الفروع لنجم الدين عبد الغفار بن عبد الكريم القزويني المتوفى سنة                 
 .٦٢٥: كشف الظنون. هـ٦٦٥

 .إليه، خطأ: التركية والتونسية )٣(
 .في االشتغال:  التركية والتونسية)٤(
. م ومؤرخها في عصره   ، فقيه الشا  )هـ٨٥١-٧٧٩(أحمـد بـن محمد بن عمر األسدي الدمشقي          ) ٥(

 .٢٦٩: ٧، الشذرات ٢٤-٢١: ١١الضوء 
قال البقاعي في   ) هـ٨٦٦-٧٧٩(ماهر بن عبد اهللا بن نجم المصري الشافعي نزيل بيت المقدس            ) ٦(

اشتغلت عليه في الفقه والفرائض والحساب، والزمته مدة مديدة،         ): "أ/١٩٣ق  (ترجمته في العنوان    
 .٢٣٦: ٦وانظر الضوء ". عة تصور واستقامة فهمقل أن رأيت مثله سر. وانتفعت به

سبط ) هـ٨٣٥-٧٩٦(محمـد بن محمد بن مسلّم السالمي الطاهري ثم الكركي المقدسي الشافعي              )٧(
 .٣٠٠-٢٩٨: ، لحظ األلحاظ٣٠٧: ٩الضوء . اإلمام الحافظ. القاضي عماد الدين



 فهرست مصنفات البقاعي
 

٢٥

 لشيخ النخبة شرح شرف ابن العماد وعلى ـ النحو في له الكلـ   الحاجب
 وابتدأ. وغيره )٢(القبابي الزين على وسمع. حجر ابن )١(الفضل أبي اإلسالم
 فيه وصل النظم، في مثلها إلى يسبق لم )٣(مدموجة طريقة على البهجة بشرح
 .التيمم باب إلى

 حجر، ابن اإلسالم شيخ )٤(والزم وثالثين، أربع سنة القاهرة إلى رحل ثم
 )٥(نخبته في اصطالح   شرح عليه وبحث عليه، وقرأها تصانيفه، من جملة وكتب

 التدريس، في له ذنوأ ،"المفنن )٦(البارع: "له وكتب كثيراً، به وانتفع المحدثين،
 البخاري قراءة قضية )٧(في غيبته في بذلك عليه وأثنى ،"العالمة "له كتب ثم

 واستفتى بنفسه، وقرأ القاهرة، مشايخ على الحديث كتب من جملة وسمع. اآلتية
 ،) ٩(في القدس  له وقعت كائنة )٨(في نظماً فتاوى القاهرة علماء من جماعة
 أسد: "سماها كراريس في ونثراً نظماً بها تعلقي وما الواقعة ذكر مع وجمعها
 ".المقادسة لمعتدي الناهسة البقاع
 .وغيره داود أبي سنن بها فقرأ السنة، تلك أواخر في القدس إلى رجع ثم
 حتى الحساب نظم فأكمل وثالثين، خمس سنة أوائل في القاهرة إلى رجع ثم
 علم ذلك إلى وضم ليها،ع وزاد الوسيلة، مسائل ضمنها بيت، سبعمائة في جاء

                                                           
 .ساقط من الهندية" أبي الفضل ")١(
). هـ٨٣٨-٧٤٩(ري الحموي األصل القبابي ثم المقدسي الحنبلي     عـبد الرحمـن بن عمر المص       )٢(

، ٩٩: أ، عنوان العنوان  /١٢٣: الشيخ المسند الذي ألحق الصغار بالكبار واألحفاد باألجداد، العنوان        
 ".زين الدين القباقبي: "وفي الهندية. ١١٤-١١٣: ٤الضوء 

 ."ةمدموج"ولعله تحريف " مذمومة: " في التركية والتونسية)٣(
 .الشيخ شيخ اإلسالم: وفي التركية. فالزم:  الهندية)٤(
 .شرح نخبة المحدثين:  التركية والتونسية)٥(
 .التاريخ، وهو تحريف:  التركية والتونسية)٦(
 . من: التركية والتونسية)٧(
 .عن:  التركية والتونسية)٨(
 .بالقدس:  التركية والتونسية)٩(
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٢٦

 قليل وهو ،"والمساحة الحساب علمي في المالحة مشترك ")١(سماه المساحة،
 .النظم هذا وشرح جداً، الحشو

 )٢( شيئاً يحذف ال أن ملتزماً الطبري جرير ابن تفسير اختصار في وشرع
 بقليل، أزيد أو حجمه نصف مقدار في يكون وأن معانيه، من وال أسانيده من
 عشرين نحو منه كتب ،"جرير ابن تفسير اختصار في الحرير وشي "سماه
 .كراساً

 صحبة سافر )٤(لما حلب إلى معه) ٣(ورحل حجر، ابن يالزم واستمر
 كتب من جملة حلب مشايخ )٥(على فقرأ آمد، أخذ قصد في برسباي األشرف
 المعروف الشام حافظ المحدث الدين برهان الشيخ عن وأكثر .مستكثرة الحديث

 لبعض التصحيح في له وكتب واألجزاء، التصانيف من )٦(بالقُوف حلب غير في
 سنة القاهرة إلى رجوعهم في دمشق )٧(من مشايخ على وقرأ". اإلمام: "الطباق
 .)٨(بقراءته وغالبه جداً، القاهرة مشايخ على المسموع من أكثر وصل فلما. سبع

 ألفية شرح البغ حجر ابن القضاة قاضي على الُمَدد هذه في وسمع
 في عليها النكت من منه يسمعه كان ما م كثيراً )٩( عليه وعلق بحثاً، العراقي
 ".األلفية) ١١( شرح فيبما الوفية النكت "وسميتها ،)١٠(إكمالها أرجو عدة كراريس

                                                           
 .سماها:  التركية والتونسية)١(
 .من الهندية" شيئاً ")٢(
 .هـ كما سبق٨٣٦وكان هذا السفر سنة . رحل دون واو: الهندية) ٣(
 .ساقط من الهندية بسبب انتقال النظر" مشايخ حلب" من هنا إلى )٤(
 .عليه، والصواب ما أثبتنا من التونسية:  في التركية)٥(
-٧٥٣(بي المولد والدار الشافعي إبراهـيم بـن محمد بن خليل أبو الوفاء الطرابلسي األصل الحل     )٦(

ـ ٨٤١ ، ٥١: عنوان العنوان . سبط ابن العجمي شيخ الحديث بمدينة حلب في عهده بال نزاع          ) هـ
 .١٤٥-١٣٨: ١الضوء 

 .في:  الهندية)٧(
 . في الهندية هنا فقرة زادها البقاعي فيما بعد، وستأتي حسب موضعها في التركية والتونسية)٨(
 .ركية والتونسيةساقط من الت" عليه ")٩(
 .ونهايتها:  زاد في التركية)١٠(
 .الوفية لما شرح:  في التركية والتونسية)١١(
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٢٧

 وطوف،  )٢( فسمع بهما  وإسكندرية، دمياط إلى )١(رحل سنة ثمان وثالثين    ثم
 .شعرائها عن وكتب كثرها،بأ وسمع البالد، من بينهما فيما

 الشرف على الحاوي بحث فسمع المذكورة، السنة في القاهرة إلى رجع ثم
 وعلق ،)٤(الونائي الشمس على منه وكثير والتدريس، باإلفتاء وأجازه ،)٣(السبكي
 .)٥(الرهن إلى فيه فوصل البيع، من الخطبة بعد فيه ابتدأ مدمجاً شرحاً عليه

 أسواق "وسماه فيه، وزاد ،)٦(ورتبه سراج،لل العشاق مصارع وانتقى
 ".األشواق

 الرند فوح "سماه المعري، سليمان بن أحمد العالء ألبي الزند سقط وانتقى
 .)٧("الزند سقط من

 المكاتب، في الصغار ليحفظها ،)٨(ونثراً نظماً التجويد علم في مقدمة وكتب
 .والصعيد القاهرة أهل من كثير خلق وحفظها فاشتهرت، مثلها، إلى يسبق لم

 الطبراني معجم من الملتقط: ذلك من مسموعاته، من كثيراً وانتقى
 المتقي وإشارة ،)١٠(لألصبهاني الترغيب من الفاني الغريب ومنتقى ،)٩(األوسط

 .ذلك وغير للبيهقي، الدالئل أعالم إلى

                                                           
 .ساقط من التركية والتونسية" سنة ثمان وثالثين ")١(
 .من الهندية"  فسمع بهما  ")٢(
، ٢٢٢: عنوان العنوان ) هـ٨٤٠-٧٦٢( موسى بن أحمد بن موسى السبكي ثم القاهري الشافعي           )٣(

 .١٧٨-١٧٦: ١٠ء الضو
-١٣٩: ٩هـ، الضوء   ٨٩٠محمد بن محمد بن عثمان الونائي ثم المصري الشافعي المتوفى سنة             )٤(

١٤٠. 
 ". ترياق الحاوي في الفتاوي "وهو الذي سماه في هذا الفهرست  )٥(
 .ساقط من الهندية" ورتبه ")٦(
 : ا في الكلمة الثانية، وفي التركية     فوح الزند، وفي التونسية بإهمال الراء وما بعده       : فـي الهـندية   ) ٧(

 .قوح الزبد، ولعل الصواب ما أثبتنا 
  .١انظر الفهرس رقم " القول المفيد في أصول التجويد لكتاب ربنا المجيد"عنوانه ) ٨(
 .الوسط:  في النسخ الثالث)٩(
 .لألصفهاني:  في التركية والتونسية)١٠(
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٢٨

 وغيرهم،  )٢(أميلة وابن ،)١(عمر أبي بن الصالح أصحاب من كثيراً وأدرك
 محمد بن محمد الفتح أبي أصحاب عن وأخذ ،)٣(الفخر عن خذيناآل من

 الكافي عبد بن علي الدين تقي اإلسالم شيخ القضاة وقاضي ،)٤(الميدومي
 الدين عالء والحافظين ،)٦(نباتة بن محمد بن محمد بن الدين وجمال ،)٥(السبكي
، )٩(جبلال شيخ وابن ،)٨(العالئي كيكلدي بن خليل الدين وصالح ،)٧(مغلطاي

                                                           
ن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة، أبو عبد اهللا صالح            محمد بن أحمد بن إبراهيم بن عبد اهللا ب         )١(

آخر من حدث عن الفخر     ) هـ٧٨٠-٦٨٤(الديـن ابـن أبي عمر المقدسي ثم الصالحي الحنبلي           
بالسماع واإلجازة الخاصة وآخر من كان بينه وبين النبي صلى اهللا عليه وسلم تسعة أنفس بالسماع                

 .٣٠٥-٣٠٤: ٣الدرر الكامنة . المتصل بشرط الصحيح
عمـر بـن حسن بن مزيد زين الدين أبو حفص المراغي الحلبي الدمشقي المزي المشهور بابن                 ) ٢(

مسند الشام حدث نحواً من خمسين سنة وتفرد بكثير من مروياته، الدرر            ) هـ٧٧٨-٦٧٩(أميلة،  
 .٢١٢: ٣ذيل التقييد . ١٦٠-١٥٩: ٣الكامنة 

ي الصالحي، فخر الدين أبو الحسن المعروف بابن        علـي بن أحمد بن عبد الواحد السعدي المقدس         )٣(
: ٣ذيل التقييد . هـ٦٩٠هـ و مات سنة ٥٩٦الـبخاري الحنبلي، المسند المعمر الرحلة، ولد نحو      

 .٦٤١-٦٤٠: ١٧البداية والنهاية . ١٢٥-١٢٤
. ، المحدث المسند  )هـ٧٥٤-٦٦٤(محمـد بن محمد بن إبراهيم الميدومي صدر الدين أبو الفتح             )٤(

 .٣٦٨-٣٦٦: ١ذيل التقييد . ١٥٨-١٥٧: ٤رر الكامنة الد
الدرر الكامنة  . ٣٣٨-١٣٩: ١٠طبقات الشافعية الكبرى    ). هـ٧٥٦-٦٨٣(أبـو الحسن الشافعي     ) ٥(

٧١-٦٣: ٣. 
الشاعر األديب  ) هـ٧٦٨-٦٨٦(محمد بن محمد بن محمد بن الحسن الجذامي الفارقي المصري            )٦(

 .٢٢٣-٢١٦: ٤ الكامنة ، الدرر٣٣١-٣١١: ١الوافي . الكاتب
الدرر . الحافظ المؤرخ النقاد  ) هـ٧٦٢-٦٨٩(مغلطـاي بـن قليج بن عبد اهللا المصري الحنفي           ) ٧(

 .١٤٢-١٣٣: ، لحظ األلحاظ٣٥٤-٣٥٢: ٤الكامنة 
، ذيل  ٩٢-٩١: ٢الدرر الكامنة   . الحافظ الفقيه األصولي  ) هـ٧٦١-٦٩٤(الدمشـقي الشـافعي      )٨(

 .٤٧-٤٣: تذكرة الحفاظ
أحمـد بـن الحسـن بن عبد اهللا بن أبي عمر المقدسي الصالحي الحنبلي شرف الدين أبو العباس              ) ٩(

). هـ٧٧١-٦٩٣. (العالمة المتفنن" ابن قاضي الجبل: "المعروف بابن شيخ الجبل ويقال له أيضاً 
 .١٢١-١٢٠: ١، الدرر الكامنة ٣٩-٣٨: ٢ذيل التقييد 
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٢٩

، وباشر الثقافَ،   )٣(ورمى بالنُشّاب .الطبقة تلك )٢( أهل من وغيرهم )١(والبياني
، )٤(وابتدأ تصنيفاً فيه، وبحث شرح العقائد بقراءته على العالمة الشمس القاياتي           

 .وسمع عليه كثيراً من المعقوالت
  بحث الكافية الشافية البن مالك     )٥(وسمع على الشيخ عبد السالم البغدادي     

ترصين "، وغير ما فيها من الحشو، سماه        )٦(وذيلَها في الخط البن خطيب الدهشة     
، ومختصر ابن الحاجب     )٧(، وكذا تلخيص المفتاح    "القافية من الكافية الشافية    

 .)٨(وغيرها
 أعظمها من اإلعجاب، ظاهرة كثيرة بألطاف فضله من تعالى اهللا )٩(وحفَّه

. وسلم عليه اهللا صلى النبي وداواه ر،صغي وهو حب، برأسه كان أنه أعظمها أو
                                                           

 كما  "يالبيان"ه   والظاهر أنّ  ".البيان": التركية والتونسية  وفي   .، وهو خطأ  "العالئي: "فـي الهـندية    )١(
 محمد بن إبراهيم بن محمد بن أبي بكر األنصاري الخزرجي           وهو شمس الدين أبو عبد اهللا     . أثبتنا

، وذيل  ٢٩٥:٣انظر ترجمته في الدرر الكامنة      ). هـ٧٦٦-٦٨٦(المقدسـي المعـروف بالبياني      
 .١٦٢:١التقييد

 .من تلك: ة التركية والتونسي)٢(
 .النبل:  النشاب)٣(
وتفقه : "قال ابن فهد  ) هـ٨٥٠-٧٨٥نحو  ( قاضـي القضـاة محمـد بن علي المصري الشافعي            )٤(

وكان الثالث أجلهم   . بالقاهـرة بشـرف الدين السبكي، وشمس الدين الونائي وشمس الدين القاياتي           
: ٨، الضوء   ١٨٧: العنوانعنوان  ". علـى ما ذكر في الفقه واألصلين والنحو والمنطق وغير ذلك          

٢١٤-٢١٢. 
، )هـ٨٥٩-٧٨٠نحو  ( عـبد السـالم بن أحمد عز الدين القَيلوي البغدادي الحنفي نزيل القاهرة               )٥(

 .٢٠٣-١٩٨: ٤، الضوء ١٠٤: عنوان العنوان
الضوء ) هـ٨٣٤-٧٥٠( محمود بن أحمد بن محمد الفيومي األصل، الحموي الشافعي نور الدين             )٦(

١٢٩: ١٠. 
 ).هـ٧٣٩( المعاني والبيان لجالل الدين محمد بن عبد الرحمن القزويني  في)٧(
إلى هنا لم يرد في التركية، وهي من زيادات المؤلف على ما كتبه سنة              " ورمى بالنشاب " من قوله    )٨(

 .هـ٨٤١
" من دمه : "وفي التركية ". خصه"أحاطه، وقد يكون تحريفاً عن      :  مـن الهـندية والتونسـية، حفه       )٩(

 .تحريف
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٣٠

 اهللا صلى رأته سليمان بن محمد بن علي بن محمد بنت مريم خاله ابنة أن وذلك
 حب، رأسه في عمتي ابن: له فقالت علي، تمني: لها فقال المنام، في وسلم عليه
 برأسه يكن لم كأنه حتى بقليل، ذلك بعد فعوفي الدواء، هذا له خذي: لها فقال
 يدها ترفع أن تستطيع ال أياماً الرؤيا )١(بعد هذه  خاله ابنة واستمرت. طق أذى
 .الدواء فيها أعطاها التي

 بعضها في وقبل ،)٢(مراراً في المنام   وسلم عليه اهللا صلى النبي هو ورأى
 بعض له ورأى. اليسرى علي يد وقبل وعلياً، وعمر بكر أبا ورأى. َزنَْديه إحدى

 .الترجمة لصاحب تفاحاً معه أرسل وسلم عليه هللا صلى النبي أن أصحابه
 وأعمامه أبيه قتل أن ذلك أعظم ومن. النقم في النعم يشاهد ما كثيراً وكان

 العلم، بطلب السعادة حصول مبدأ )٣(وكان دمشق، إلى انتقاله في سبباً كان
 .والقتل الشر بالد ومفارقة

 ويالزم ،)٤(اروح بخربة ـ صبي وهوـ   كان أنه العجائب من وشاهد
 يرى ال قائالً فيه فسمع وحده، به يقرأ موسى، الشيخ زاوية له يقال مسجداً

 )٦("أبوك بيقتلوا" :له يقول فيه، أحد يتخبأ أن )٥( يمكن مكان به وليس شخصه،
 قبور على مر كلما اللفظ هذا يسمع كان وكذا مراراً، ذلك وتكرر اللفظ، بهذا

 .بقليل لكذ بعد أبوه فقتل. الزاوية أصحاب
 من أخرى مرة وسمع. النفس بقتل معروفاً كان شخص قبر من أنيناً وسمع

 .شيئاً منها يفهم لم أنه غير كلمات، عشر نحو )٧(لعله يكون كالماً القبور بعض
                                                           

 .ساقط من التركية والتونسية" هذه ")١(
 .ساقط من التركية والتونسية" في المنام ")٢(
 .فكان:  الهندية)٣(
 .تحريف" رحبا: "في التركية والتونسية )٤(
 .ساقط من التركية والتونسية" يمكن ")٥(
 .كذا في النسخ الثالث )٦(
 .ساقط من التركية والتونسية" يكون ")٧(



 فهرست مصنفات البقاعي
 

٣١

 مالزم وهو ،)١(بالقاهرة وثمانمائة وأربعين إحدى سنة الترجمة هذه كتب
 من اهللا بلغه سبيله، في شهيداً لقتلا يرزقه أن تعالى هللا السؤال كثير لالشتغال،

 .)٢(مأموله غاية الخير

 

 وثالثين سبع سنة اآلخر ربيع شهر ثالث الثالثاء يوم صبح المنام في ورأى
 بن هدهد: نفسه وسمى استدعائه، في وكتب له، أجاز شخصاً أن وثمانمائة
 صاًشخ وأن أحمد؛ يحسبه آخر اسماً كتب أنه ظنه وفي ،)٤(رهبوت بن )٣(جدجد
 يستجاز، أن   أسمر شيخ إلى أشار فرغ فلما حجر، ابن شيخه على يقرأ كان

 ابن شيخه وكان. "مقبل "ظنه في اسمه و ،)٥(فأجاز الترجمة، صاحب فاستجازه
 عن عبارة ذلك أن والظاهر. مفتاح بن مقبل )٦(جزء عليه قرأوا أنهم أخبره حجر
 جرى وكذا. والفتح واإلقبال )٧( الهيبة والحمد  عنهما ينشأ ل والجود، بالتوبة األمر
البحر  في الجهاد إلى وتوفيقه اهللا بفضل ذهب الترجمة صاحب )٨(فإن،  الحمد وهللا

 مقتر، وال مسرف غير تعالى اهللا رزقه مما ينفق وكان. )١٠(حج ثم ،)٩(مرتين
 نظم وهو يظنه، كان ما فتٌح له وحصل جميالً، وثناًء الناس، بين هيبة اهللا فرزقه

                                                           
 . ساقط من الهندية"بالقاهرة") ١(
 .آماله.. اهللا تعالى:  الهندية)٢(
 . في التركية والتونسية بالحائين المهملتين)٣(
 . في الهندية بالزاي)٤(
 .وأجاز:  التركية والتونسية)٥(
 .ساقط من التركية" جزء ")٦(
 ".الحمد"مكان " الجهر: "ساقط من التركية والتونسية، وفيهما" الهيبة") ٧(
 .تحريف" قال: "ركية والتونسية في الت)٨(
 .مرتين في البحر:  في التركية والتونسية)٩(
هـ، ٨٤٩هـ التي حج فيها أيضاً، وجاور مكة في أثناء سنة           ٨٤٨ وسنة   ٨٤٧كان غزوه سنتي     )١٠(

 .٣٣٧: ذيل معجم الشيوخ البن فهد. وعاد إلى القاهرة في العشر األوسط من رمضان
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٣٢

 نظم مناسبات ألهم ثم بيت، سبعمائة في واحد روي في المدح طريق على السيرة
 .)٢(ذلك إلى يسبق ولم ،)١(اآليات

، يجمعه ديوانه المسمى    )٣(ونظم الشعر الكثير على طريق العرب األول       
 النبي  )٤(، يصدقه في ذلك قصيدته التي مدح بها       "إشعار الواعي بأشعار البقاعي   "

 :صلى اهللا عليه وسلم، وهي

فألبدلّن به ُسيوالً من دمي      دمعي يِنّم على فؤادي المغرِم 

 .)٥() بيتا٧١ًوهي (… 
 إغاثة عدم في ومروءاتهم الملوك همم على فيها تأسف التي قصيدته وكذا

 بالقصيدة اإلسالم أهل فاستنجدوا الفرنج، أخذها إذ المغرب، بالد من سبتة أهل
 :)٦(أولها التي

الهدى ملةُ نصَرها سألتكم فقد
 

المدى بعد وإن سبقاً الهدى حماةَ
 

                                                           
م القرآن، يعني كتابه نظم الدرر في تناسب اآلي والسور وقد بدأ تسويده             نظ: في التركية والتونسية  ) ١(

 .هـ٨٦١في شعبان سنة 
إلى هنا من زيادات المؤلف، وهذا موضعها في التركية والتونسية، وهو           " رأى فـي المنام   " مـن    )٢(

ولعل ذلك من   . هـ كما سبقت اإلشارة   ٨٣٧وقـد وضـعت في الهندية ضمن وقائع سنة          . أنسـب 
 .لنساختصرف ا

 !هيهات) ٣(
 .ساقط من التركية والتونسية" بها ")٤(
 بيتاً قد أسقط ناسخ التركية عجز بيت وصدر تاليه، فنقص العدد       ٧٠وفي التونسية   .  فـي الهـندية    )٥(

 .٦٩فيها إلى 
في سابع شعبانها دخل الفرنج مدينة سبتة       "هـ أنه   ٨١٧جـاء في شذرات الذهب في أحداث سنة          )٦(

ب وخربوها وأخذوا ما كان بها من األموال والذخائر حتى الكتب العلمية، وتركوها             من بالد المغر  
 أرسلوا قصيدة   -وكان أهلها وهم محاصرون   . ومع ذلك فهي بأيديهم، فال قوة إال باهللا       . قاعاً خراباً 

فلم تفدهم شيئاً، غير أن     … :طـنانة يسـتنجدون فيها أهل اإلسالم من أهل مصر وغيرها مطلعها           
 !".بقصيدة من نظم البن حجة، ويا ليتها مثلهاأجيبوا 
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٣٣
:مجرد مطلق متدارك والقافية الثاني، الطويل من وهي قال، إذ بذلك، له شاهدة

   
العدا صدمِة إلى شوقاً يهتِزْز ولَم

إذا ما تثنّى الرمُح سكراً وعربدا      
إذا سمع اإلشراَك باهللا َوحَّدا       
لينتصر اإلسالم نصراً مؤيَّدا      

الِبيض جنداً مجنَّدا    وُيتِبعها ب  
وُيرِعَب أنصاَر الصليِب وُيرِعدا     
ماء فعاد الجوُّ أزرق أسودا        
وتُفني النواعي صبَرها والتجلُّدا    
ليقطَر دمُع العين َوْرداً مورَّدا       

لجوِد والندى ا)١(علتلك النوادي مرب
ولم يبقَ منها موضٌع أو تهددا       
وأكثََر َمن في الكون شَْجواً وعدَّدا     

حياة مطلقاً أو مقيدا       )٢(بقيد
لوُب فما تحتاُج ُحفْراً ِلتُلْحدا      قـ

)٣(دىه َوما أضلَّ من األماني بنيل

 

حروفَ النِّدا ُسْحقاً لمن سمع الندا      
ِليكسَر جمَع الشرك مفرُد عزِمه       
يكابُد أنواع الشدائد َوْحَده         
ويجعُل ظهَر الخيل حبساً مؤبَّداً       
ويرسُل ِمن ُسمِر الرماح عساكراً      

يخِطفَ أبصار العدى ببروقها      ل
إذا استلَّ ِبيَض الهند َسحَّتْ بأحمر الّد
على سبتٍة تَهِمي الدموَع سحائباً      
على سبتٍة تُذكي القلوَب سعيُرها      
وتنفطِر األكباُد وهي نوادبٌ        
لقد ناحت الدنيا إلى أن تصّدعت       
وقد ُرجَِّت اآلفاقُ شرقا ومغرباً       
هوقد أسَمَع الملهوفُ لو أنَّ غوثَ       
ـولكْن هي األشباُح قد ُدِفنَتْ بها الْ       

وغرَّهـم قراراً الدنيا تَِخذوا لقد
 

                                                           
 .مرتع: والتونسية التركية )١(
 .لقيد: والتونسية التركية )٢(
أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد المعروف بابن الخراط  الدينالقصيدة وقصيدة أخرى لزين  هذه )٣(

 ن في مقاله األستاذ حسين اليعقوبي من كتاب عنوان الزما نشرهماهــ،  ٨٤٠المـتوفى سـنة   
 القعدة  ذي عدد ،مجلة دراسات أندلسية في "غـير منشورة في االستصراخ واإلصراخ  قصـائد "

 .هـ١٤١١ سنة
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٣٤

 قرأ لما قمق، ج سعيد أبا الظاهر الملك السلطان بها مدح التي وقصيدته
 ختمة بعد إياها وأنشده. وثمانمائة وأربعين اثنتين سنة بحضرته البخاري
 .)١("البقاعي أشعارب الواعي إشعار "بكتابي مسطورة وهي. لذلك موضحة

 :وهي لذلك تدل الّسر كتّاب بعض بها مدح التي وقصيدته

الّصْدِر منخاٍل للغَير موضٌعفال بالبدِرتهزأالقلبسماءفي َسَرتْ

 ). بيتا٣٦ً(… 
 المؤمنين أمير بن يحيى سيدي بها مدح) ٢(يائية قصيدة نظمه غرر ومن
 :أولها بهالى  تعاهللا لطف )٣(العباسي باهللا المستعين

  ...عليا رتبة من الحظَّ يفوت كم إلى

 .بيتاً أربعين على تزيد وهي
 يبين ذلك قوله وقد دعاه شخص من أصحابه         والحماسة الرثاء نظمه وأجود

 )٤(إلى شيء فيه كسر للنفس، لكنه يقترن بذلّه

  ...فني بالذل والملِقيا من يكلّ
 .إلى آخرها
 :أقاربه بها يرثي قصيدة من قوله ويوضحه

ولطالما استحلَى كؤوساً دائره    كم ماجٍد دارت عليه الدائره      

 ). بيتا٣٢ً(… 
                                                           

 .لم ترد في الهندية" البقاعي… وهي" العبارة )١(
 .تحريف" ثانية: " في التركية والتونسية)٢(
 هـ ومات سنة ٨١٠ هـو يحـيى بـن العـباس بن محمد بن أبي بكر، ولد في القاهرة في حدود                  )٣(

 هــ، كـان مـن خـيار الـناس، وقـد ترشح للخالفة لما مات عمه المعتضد داود، فلم                    ٨٤٧
 .٢٢٩: ١٠انظر ترجمته في الضوء الالمع . قاله السخاوي. األمر يتم له

 .بالذلة: محرفة في التركية وكأنها في التونسية" بذلّه" كلمة )٤(



 فهرست مصنفات البقاعي
 

٣٥

 :منها بذلك، شاهدة أيضاً أقاربه بها رثى التي والقصيدة

ُهموُل بالدموع عيني وجفون يطوُل الوجوه تلك على أسفي 
ويده طولى في نظم النثر من غير حشو، يؤيد ذلك           … ) بيتاً ٧٢نحو  (… 

 :قوله

وأزواجه تسع صفية حفصة   
جويرية هند وزينب سودة    

توفي خير الخلق بعد خديجة     
وعائشة ميمونة مع رملة    

 :على أن غزله ال يخلو عن الجيد كقوله… وقوله

 بعدي المنازل عن خبراني  لبعدي العيون بكا محاها هل

 :وهكذا قوله).  بيتا٢٠ً(… 

 السحرهللا عيش رق مثل   وخالعة هتكت رفيع الستر

 .طويلة وهي آخرها إلى القصيدة

 :وهكذا قوله

توافقت مصر نيل في معشر وبي  عبيد انـالزم وأوقات مناهم
 ). أبيات٦(… 

 ذلك وغير واالستخدام التورية في )١(النباتية الطريقة على مقاطيعه وغالب
 :) مقطوعة أولها٢٣ثم أثبت (كقوله 

متاب حسن بعد الشهادة نيل
حساب بغير ريصب على أجري

صادقاً أسأل كنت إني رب
فوفني كريم يا صبراً فقتلت

                                                           
 ).هـ٧٦٨-٦٨٦(الفارقي المصري  ة نسبة إلى الشاعر المشهور ابن نُبات)١(
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٣٦

 :رسالة صدر قوله) ومنها(

شديد لدي حب ليسوقني
وشهيد سائق وحسبي شوقي

سيديأنسكتذكارإلى إني
زائد لك إنني يشهد واهللا

 :وقوله

على نيل مصر والسفين بنا تجري     
من الفضة البيضاء في لجة البحر     

 

 رأيت البدر ألقى شعاعه       ولما
تخيلته نهراً يسير بسيرنا        

 
 حدة، خلقها في كان لكن صالحة، امرأة كانت أمي أن ذكره يحسن ومما)١(
 أموت ال أني دعت مني غضبت إذا كانت و كلهم، أو أقاربنا غالب شأن هو كما
 .راضية عني وهي الحمد وهللا ماتت، إنها ثم الطرق، شوارع على مقطعاً إال

 شديداً، حباً بها علّي تدعو كانت التي الهيئة على فيه أقتل وأني الجهاد توأحبب
بعض  في أخاف حتى االلتذاذ غاية به ألتذ ذلك تأملت إذا كنت إني بحيث

 تعالى واهللا الميل، من إليه لنفسي لما كذلك، القتل على أؤجر ال أني ]األحيان[
 من يتلفق أن وأرجو لكبذ الدعاء أكثر وكنت اإلخالص، تحصيل في المسؤول
 .المراد ودعائها دعائي

 الواقدي عمر بن محمد اهللا عبد أبو ذكره ما وهو صالح سلف ذلك في ولي
ـ له واللفظـ   الرقاع ذات غزوة في مغازيه في  جابر حديث من وأخرجه  

 لنا ظهراً يرعى لنا صاحباً )٢(جهزنا: قال قصة أثناء في عنه تعالى اهللا رضي
 غير ثوب له أما: "وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول فقال رقمتخ ثوب وعليه
 صلى اهللا رسول فقال العيبة، في جديدين ثوبين له إن اهللا رسول يا: فقلنا ،"هذا؟

                                                           
 . من هنا إلى آخر الترجمة زيادة تفردت بها الهندية)١(
 . كذا في األصل بالزاي المعجمة، وفي مطبوعة المغازي بالمهملة)٢(
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٣٧

 اهللا رسول له فقال أدبر، ثم فلبسهما ثوبيه فأخذ ،"ثوبيك خذ: "وسلم عليه اهللا
. )١("!عنقه الىتع اهللا ضرب ماله، أحسن هذا أليس: "وسلم عليه اهللا صلى

 .)٢(تعالى اهللا سبيل في ذلك بعد عنقه اهللا فضرب

 من أخذت حتى الثقاف، وباشرت بالنشاب، فرميت ذلك أسباب في فأخذت
 تم إن أرجو السيف علم في تصنيفاً وابتدأت .المزيد وأرجو بنصيب، كليهما
 .بابه في مفرداً يكون

 وأربعين خمس ةسن الحرام الحجة ذي عشر تاسع ثنيناإل يوم ورأيت
 حالة لي فحصلت سارا، يعدونه أمر في الدنيا أهل لبعض تدق بشائر وثمانمائة

 بالسخط، أو بالبشر تتلقى وأنها البرزخ عالم إلى )٣(الروح وقدوم الموت ذكر من
 :مؤسس مطلق متدارك والقافية الثاني الطويل من فقلت

 
 البواِتُر السيوفُ روحي على )٤(وُسلَّتْ

وتحاذُر تَْعتافُه الشرى وُأْسد
دائُر المنية كأُس َجْمِعه وفي
شاجُر والرمح الشرك جموَع أَهنتُ
البشائُر هناك لي وُدقَّت سالٌم
ضائُر ذلك إنَّ قوٌم قال وإن
تفاخُر الرخي بالعيش النفُس وال
 

وفُرِّقتْ جسمي أوصاُل قُِطعت إذا
كواِلٌح الوجوُه فيه بُمعتَرٍك

ساكٌن والعزِم ماناإلي ذي قلُب به
بعدما بالشهادة فيه وأكِرمت
قولُهم بالحور األمالُك والقاني

المنى رائِق من فات ما ضائري فما
بنافعي ليس حّصلتُ فما وإال

 
                                                           

في سبيل اهللا يا رسول اهللا؟ فقال رسول اهللا صلى          : فسمع ذلك الرجل، فقال   : " بعد هذا في المغازي    )١(
 ".…فضربت عنقه: قال جابر" بيل اهللافي س: "اهللا عليه وسلم

 .٣٩٨:  مغازي الواقدي)٢(
 .تحريف. الروم:  في األصل)٣(
 .تحريف. صلّت: في األصل) ٤(



 فهرست مصنفات البقاعي
 
٣٨

 قارئاً المنام في السنة من الشهر من العشرين الثالثاء ليلة آخر في فرأيت
 األمر بقرب أولها من فتفاءلت )القمر وانشق الساعة اقتربت (:بيتي في يقرأ
 شيء كل على إنه ذلك، تحقيق تعالى اهللا قرب الثمرة، بحصول آخرها ومن
 .قدير

ولما ولي السلطان الملك الظاهر أبو سعيد جقمق السلطنة سنة اثنتين              
وأربعين سألت قاضي القضاة فتكلم لي في قراءة البخاري بحضرته لكون من             

وصفني في غيبتي بصفات كثيرة منها أن       كان يقرأ فيه غير أهل لذلك، فأجاب، و       
وسعى ساعون في ذلك واجتهدوا ودلسوا فسأل قاضي          . حسن قراءتي غاية  

له،  الذي تكلمت : القضاة السطان قبل القراءة بيوم عمن اختاره للقراءة فقال          
! غداً يقرأ ويعجب السلطان   : فجّزاه خيراً، وأثنى علي بالعلم والمصنفات، وقال      

 قبل وال بعد أنه يجزم في أمر مستقبل بنفي أو إثبات، فلطف             ولم يكن من عادته   
وأخبره السلطان بما يسر، وزاد اهللا تعالى من الفضل         . اهللا تعالى، وصدق قوله   

ببركته أني قرأت سنتين، فما ضبط علي لحنة، مع سرد القراءة، وإنصات               
ام الجماعة ألنهم أمروا بترك البحث، وطول الوقت بحيث إني كنت بعض األي            

نعم اتفق لي مرتين أو ثالثة زاغ بصري فقرأت         . أقارب فراغ جزء من ثالثين    
أو بالعكس، فكان قاضي القضاة يبالغ في التلطف بأن يرد           " ابن"موضع  " عن"

أعد هذا السند، فأعلم أن ذلك ألمر،       : علي وال يعرف أحد، وذلك أن يقول لي        
لقاء البال، ال يصبر على     وهذا كما ترى غاية في الحفظ وإ      . فأعيده على الصواب  

المتفضل واهللا تعالى الهادي بفضله و    . عدم التكثر به أحد، وكل ميسر لما خلق له        
 .بهداه



 فهرست مصنفات البقاعي
 

٣٩

 
 
 

 تتمات الترجمة) ٣(
 
 : تالمذة البقاعي-١

. تخرج على البقاعي أو أخذ عنه وقرأ عليه عدد كبير من طلبة العلم               
لالمع والكواكب  ونكتفي هنا بذكر بعض األسماء التي وردت في الضوء ا            

 .السائرة
نور الدين علي بن محمد بن محمد بن محمد بن علي أبو الحسن                 -١

قال . هـ٨٥٠ولد سنة   . المحلي ثم القاهري الشافعي المعروف بابن قريبة        
صحب البقاعي، واختص به، وارتبط بجانبه، وخاض       : ")١(السخاوي في ترجمته  

وقد ". ها من الحديث وغيره   معه في جميع أسبابه، وقرأ عليه مناسباته وغير        
كنت أوالً كتبته على وجه     : "فقال" األقوال القويمة "ذكره البقاعي في مقدمة كتابه      

دون هذا، فكتب عليه صاحبي العالمة نور الدين علي بن محمد المحلي الشافعي             
أوصى بكل ما كان    "وذكر السخاوي أن البقاعي      . )٢("…حواشي نافعة مهمة  

 البن قريبة المحلي، فسافر إلى الشام وأخذها، وهو          بخطه من تصنيفه وغيره   
 .)٣("الذي استقر في جواليه المصرية

قطب الدين محمد بن محمد بن عبد اهللا الزبيدي البلقاوي األصل               -٢
قال ). هـ٨٩٤-٨٢١(التَّْرُملي الدمشقي الشافعي المعروف بالخيضري          

                                                           
 .١٩-١٨: ٦ الضوء الالمع )١(
 .ب/٢ نسخة إسكوريال )٢(
 .١٠٧: ١ الضوء )٣(



 فهرست مصنفات البقاعي
 
٤٠

ـ ترجمه البقاعي بترجمة طويلة صدره    : "السخاوي في ترجمته   صاحبنا الشيخ  "ا ب
 .)١("اإلمام العالمة المقرئ المحدث النحوي األصولي الفقيه

شهاب الدين أحمد بن علي بن حسين الدمياطي المعروف باألشموني            -٣
أخذ عن البقاعي وتزايد اختصاصه به      : "قال السخاوي في الضوء   ) هـ٨٩٠ت(

 .)٢("بحيث كان يرسل إليه بعض تصانيفه
 أحمد بن محمد بن عبد اهللا الرملي ثم الدمشقي           شمس الدين أحمد بن    -٤

الزم البقاعي حين إقامته بدمشق وأخذ عنه في ألفية         ) هـ٩٢٣-٨٥٤(الشافعي  
وولي بعد البقاعي مشيخة    . الحديث وغيرها، بل كتب من مناسباته قطعة وسمعها       

 .)٣(اإلقراء بتربة أم الصالح
 ي الشافعي، يعرف  نور الدين علي بن إبراهيم بن أبي بكر األنصار          -٥

هـ، والزم  ٨٤٠ولد سنة   . الصالحي: له بالكلبشي والكلبشاوي، وربما قيل    
 .)٤(قاله السخاوي. البقاعي في مناسباته وغيرها، وعظم اختصاصه به، ثم تنافرا

 محيي الدين عبد القادر بن محمد بن عمر النعيمي الدمشقي الشافعي             -٦
قرأ : "قال الغزي .  المدارس صاحب كتاب الدارس في تاريخ    ) هـ٩٢٧-٨٤٥(

على البرهان البقاعي مصنفه المسمى باإليذان وأجاز له به وبما يجوز له وعنه             
 .)٥("روايته
بدر الدين حسن بن علي بن يوسف اإلربلي األصل، الحصفكي، الحلبي            -٧

وصفه الغزي بشيخ اإلسالم ) هـ٩٢٥-٨٥٠نحو  (الشافعي الشهير بابن السيوفي     

                                                           
 .١٢٠: ٩ الضوء )١(
 .١٨: ٢ الضوء )٢(
 .١٢١: ٨ ، والشذرات٢٢: ١ انظر ترجمته في الضوء )٣(
 .١٥٢: ٥ الضوء )٤(
 .٢٩٢: ٤وانظر الضوء . ٢٥١-٢٥٠: ١ انظر ترجمته في الكواكب السائرة )٥(



 فهرست مصنفات البقاعي
 

٤١

أخذ عن البرهان البقاعي سنة إحدى        : "افعية بحلب، وقال  خاتمة علماء الش  
 .)١("وثمانين وثمانمائة

القاضي رضي الدين أبو الفضل محمد بن محمد الغزي الدمشقي              -٨
ولد . العامري القرشي الشافعي جد نجم الدين الغزي صاحب الكواكب السائرة          

ه ممن  ذكره حفيده في ترجمت   . هـ٩٣٥هـ وتوفي فيها سنة     ٨٦٢بدمشق سنة   
الشيخ اإلمام الحافظ الناقد الحجة برهان الدين البقاعي،         : "أخذ الحديث وعلومه  

وأخذ عنه العربية أيضاً، وقرأ عليه الكتب الستة، وشرح ألفية الحديث للعراقي             
للمصنف، ونخبة الفكر وشرحها البن حجر، وغالب مؤلفاته كالمناسبات             

 .)٢("وغيرها
 -٨٦٠نحو(لجي العثماني الشافعي    شمس الدين محمد بن محمد الد       -٩
وحفظ القرآن  ) قرية بصعيد مصر  (ولد بدلجة   "ذكره الغزي أنه     ). هـ٩٤٧

العظيم بها، ثم دخل القاهرة، فقرأ التنبيه وغيره، ثم رحل إلى دمشق وأقام بها               
 .)٣("…نحو ثالثين سنة، وأخذ عن البرهان البقاعي و

مالكي المشهور بابن المعلم    يعقوب بن عبد الرحمن المغربي الفاسي ال       -١٠
حضر مجلسي وسمع   : "قال البقاعي في ترجمته في العنوان     ). هـ٨٧٧-٨٢٤(

وقال . )٤("مني وأجزت له، وكذا هو أجاز لي جميع ما يجوز له وعنه روايته              
ـ يعني البقاعي ـ  حضر مجلسه   : "السخاوي في ترجمته في الضوء      كثيراً،   

 .)٥("سمع عليه المناسبات

                                                           
 .١٨٢-١٨٠: ١ انظر ترجمته في الكواكب السائرة )١(
 .٤: ٢ الكواكب )٢(
 .٦: ٢الكواكب  )٣(
 .ب/٣٧٨:  نسخة كوبريلي)٤(
 .٢٨٥-٢٨٤-١٠ الضوء )٥(



 فهرست مصنفات البقاعي
 
٤٢

وصفه الغزي بالشيخ اإلمام     . بد النبي المغربي المالكي    الشيخ ع  -١١
ونقل عن تاريخ ابن    . العالمة الحجة القدوة الفهامة مفتي السادة المالكية بدمشق       

هـ أو قبلها ناقشه البدر السيوفي حتى انتهى        ٩٠٢الحنبلي أنه لما قدم حلب سنة       
. بدة لغير اهللا تعالى   معه إلى إظهار قبح تسميته بعبد النبي لكونه من األسماء المع          

ذكر السخاوي في ترجمة البقاعي أنه رغب عن         . )١(٩٢٣توفي بدمشق سنة    
 .)٢("جواليه الشامية قبيل موته لعبد النبي المغربي أحد من لّم عليه في الشام

عبد القادر بن عمر بن حسين الزفتاوي األصل القاهري المقدسي             -١٢
 السخاوي في ترجمته أنه قرأ على       ذكر. هـ٨٨٣الشافعي األحدب المتوفى سنة     

 .)٣(البقاعي شرح النخبة
 : وظائفه-٢

سبق في الترجمة الذاتية أن البقاعي عين بسعي من شيخه الحافظ ابن حجر             
وكان ذلك في رجب سنة     . لقراءة صحيح البخاري في قلعة الجبل أمام السلطان       

ى جمادى  وقد استمر البقاعي على هذه الوظيفة نحو تسع سنوات إل          . هـ٨٤٢
 .)٤(هـ٨٥١اآلخرة سنة 

هـ عين البقاعي شيخ القراءات بالمدرسة        ٨٥٧في مستهل سنة      -١
 ٢٩المؤيدية بعد وفاة الشيخ أمين الدين محمد بن علي بن موسى الشافعي في               

وأخذت عنه تدريس القراءات     : "هـ، يقول البقاعي   ٨٥٦ذي الحجة سنة     
ت أول علم اشتغلت به، فكانت      بالمؤيدية، وهي أول وظيفة حصلت لي، والقراءا      

 .)٥("مناسبة عظيمة

                                                           
 .٢٥٦: ١ الكواكب )١(
 .١٠٧ :١ الضوء )٢(
 .٢٨٢: ٤ الضوء )٣(
 .٢٥٩: ٢ بدائع الزهور )٤(
 .٢٦٨: ١ إظهار العصر )٥(



 فهرست مصنفات البقاعي
 

٤٣

له، ولعل سبب ذلك أنه في الوظيفة        ويالحظ أن البقاعي يعدها أول وظيفة     
السابقة لم يكن إال قارئاً للحديث أمام السلطان، أما هذه الوظيفة فإنه أصبح فيها               

 .شيخ القراءات، يقرئ ويدرس ويفيد ويجيز
هـ، وقد شاع في    ٨٥٧سابع المحرم سنة    وقد عقد البقاعي أول دروسه في       

فمنع هذه الخبر كثيراً من الناس من الحضور،        "ذلك اليوم خبر موت السلطان،      
وشيخنا … القضاة األربعة إال المالكي و    : ومع ذلك فحضر وجوه الناس أعيانهم     

محقق الزمان ابن أبي عبد اهللا المشدالي البجائي، ومن الطلبة والفضالء ونواب             
، وقال البقاعي في    )١("يرهم خلق كثير، لعلهم يزيدون على المائتين       القضاة وغ 

وعمل في سابع محرمها اإلجالس لذلك بكالم ابتكره خضعت له          : "موضع آخر 
الرقاب وحارت لدقته أولو األلباب، وذلك أنه مزج المنقول بالمعقول، فلم تبلغ             

لضوابط ا: " وهذا الدرس هو الذي سماه       )٢("…ذلك من كثير منهم العقول     
 ".واإلشارات ألجزاء علم القراءات

وقد . )٣(في جامع الظاهر بالحسينية خارج القاهرة     " ميعاد"كان للبقاعي    -٣
 رمضان سنة   ١٨ذكر في إظهار العصر أنه ختم فيه تفسير القرآن العظيم في             

ثم بدأ يوم الجمعة سادس عشريه في ختمة         . هـ عن نيف وعشرين سنة    ٨٦٠
 .)٤(أخرى
، )٥(أخذ التحدث على مسجد بجوار الجمالية      " الصيرفي أنه    ذكر ابن  -٤

 .)٢(وأشار إليه السخاوي أيضاً في ترجمته. )١("وأعلى المسجد طبقة سكناه بعياله
                                                           

 .٢٦٩: ١إظهار العصر  )١(
 .٤٠٧: ١إظهار العصر  )٢(
هذا الجامع خارج القاهرة وكان موضعه      "، وقال إن    ٣٠٠-٢٩٩: ٢ ذكـره المقريزي في الخطط       )٣(

 .هـ٦٦٧وقد كمل بناؤه سنة . ري جامعاًميداناً فأنشأه الملك الظاهر ركن الدين بيبرس البندقدا
)٢٠٤-٢٠٣: ٢ )٤. 
هذه المدرسة بجوار درب راشد من القاهرة على باب الزقاق المعروف قديماً            : " يقـول المقريزي   )٥(

بدرب سيف الدولة نادر، بناها األمير الوزير عالء الدين مغلطاي الجمالي، وجعلها مدرسة للحنفية              
 ).٣١٢: ٢الخطط " (هـ٧٣٠ها في سنة وكان بناؤ… وخانقاه للصوفية
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٤٤

كذا ورد اسم الجامع بخط      . "جامع الفكاهين "وقد تولى النظر على       -٥
من وهو  . )٤(، وكذا في ترجمته في الضوء الالمع      )٣(البقاعي في إظهار العصر   

وقد ذكره  ) هـ٥٤٩-٥٢٧(المساجد الفاطمية، عّمره الخليفة الظافر العبيدي        
وأنشأ الجامع الظافري بالقاهرة     : "المقريزي في ترجمته في المقفى فقال       
 ولكنه في الخطط سماه بجامع        )٥("المعروف بجامع الفكاهين بخطّ الشوائين     

القاهرة في وسط السوق    هذا الجامع ب  : " "جامع الظافر "الفاكهيين، فقال في رسم     
كان . الذي كان يعرف قديماً بسوق السراجين، ويعرف اليوم بسوق الشوايين           

 .)٦(" جامع الفاكهيين: "له اليوم له الجامع األفخر، ويقال يقال
وكان ناظراً على وقف خان الفندق المنسوب إلى عمارة الملك العادل             -٦

ي بالد الزَبداني، وهي كورة     نور الدين الشهيد محمود بن زنكي رحمه اهللا ف         
وقد أخذ أوقافه من إسماعيل بن يوسف مقدم تلك         ،  )٧(مشهورة بين دمشق وبعلبك   

وقد سافر البقاعي من مصر إلى الشام لعمارته بعدما كان قد خرب               . البالد
وقد ذكر البقاعي قصة عمارته     . وعجز كثير من الناس ويئسوا من إصالح أمره       

 .)٨(هـ٨٥٨ جمادى اآلخرة من سنة ١٤إليه في في إظهار العصر وقد سافر 

                                                                                                                                              
 . إنباء الهصر)١(
 .١٠٦: ١ الضوء )٢(
 .٨٦: ٣ إظهار العصر )٣(
  .٦١:  وبهذا االسم ذكره محيي الدين اإلسنوي في نزهة الطالب.١٠٨، ١٠٣: ١ الضوء )٤(
 .١٢٢: ٢المقفى ) ١(
 .٢٤٥: ٢، وانظر أيضاً ٢٩٣: ٢ الخطط )٦(
 .١٣٠: ٣ معجم البلدان )٧(
 .١٣٠-١١: ٢ إظهار العصر )٨(
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٤٥

هـ أنزله متصرف   ٨٨٠لما هاجر البقاعي من القاهرة إلى دمشق سنة          -٧
، كما ذكر   )٢(، وأعطاه مشيخة القراء بتربة أم الصالح      )١(دمشق بالمدرسة الغزالية  

 .)٣(السخاوي
 :معارك ومحن -٣

ة رودس  قد علمنا أن البقاعي رابط في ثغر دمياط، وشارك في غزو             
فقد . وكما جاهد بالسيف والسنان، جاهد بالقلم واللسان أيضاً        . وقبرص مرتين 

خاض مع علماء عصره في معارك عديدة، ولقي منهم ومن بعض األمراء               
وكان مما زاد في اشتعال بعض الفتن وتحريض الحكام أو           . والعوام أذى كثيراً  

أماراً بالمعروف نهاء عن    وكان البقاعي   . العامة عليه تنافر األقران وتحاسدهم    
المنكر، ينكر على الخاصة والعامة، ويحرص أحياناً على التغيير باليد لفتوته             

ـ وشجاعته وجراءته، ولعل حدة طبعه التي كانت صفة غالبة ألسرته جميعاً             
 . لها نصيب أيضاً في كثير من الوقائع ـكما قال البقاعي في سيرته الذاتية
 :المعارك التي جرت في حياته وأثرت مصنفاتهونذكر هنا بعض الكوائن و

 :هـ٨٦١كائنة نظم الدرر سنة ) أ(
 شرع البقاعي في تسويد كتابه الشهير نظم الدرر، فلما بلغ نصفه سنة               

هـ واطلع عليه العلماء أثنى عليه جماعة منهم وطعن فيه آخرون قال              ٨٦٨

                                                           
المدرسة الغزالية في الزاوية الشمالية الغربية شمالي مشهد عثمان         ): "٤١٣: ١( في كتاب الدارس     )١(

وانظر ". وتنسب إلى الغزالي رحمه اهللا تعالى     … المعـروف بمشـهد النائـب من الجامع األموي        
 .١٣٥-١٣٤: منادمة األطالل

غربي الطبية  "ت من مدارس الشافعية، يقول النعيمي إنها         يعنـي المدرسـة الصـالحية بها وكان        )٢(
أوقفها الصالح أبو الجيش إسماعيل بن الملك       ". والجوهـرية الحنفية وقبلي الشامية الجوانية بشرق      

درست "وجاء في حاشيته أنها     ) ٣١٦: ١(هـ  ٦٤٨العـادل سـيف الديـن أبي بكر المتوفى سنة           
 .١١٠: وانظر منادمة األطالل". وصارت منازل

 .١٠٦: ١ الضوء )٣(



 فهرست مصنفات البقاعي
 
٤٦

إما عن حسد لمن    كان طعنهم إما عن جهل ألن من جهل شيئاً عاداه و          : "البقاعي
ومما قال بعضهم إن هذا الكتاب ال يحل إبقاؤه بين الناس ألنه            . )١("…ال يحاسدهم 

والثاني كالم من   . أحدهما نقل الكتب القديمة وهي قد بدلت فال يحل نقلها         : قسمان
وعند ذلك عرض   ". عنده ال سلف فيه، فهو كالم في القرآن بالرأي ال يحل            

ضاة وغيرهم من علماء مصر، ونقل تقريظاتهم في        البقاعي كتابه على قضاة الق    
مقدمة مصاعد النظر، ومنهم قضاة القضاة األربعة والعالمة محيي الدين محمد            

بن سليمان الكافيجي، والعالمة عضد الدين عبد الرحمن بن يحيى السيرافي،             ا
 .والشيخ أمين الدين األقصرائي

وصنف كتاباً في مناسبات    : "وقد أشار إلى هذه الكائنة ابن الصيرفي بقوله       
القرآن، فقاموا عليه وأرادوا حرق الكتاب، وتعصب عليه جماعة، وأغروا عليه           

له جماعة وكتب لهم     وتعصب. األمير تمربغا، وكان إذ ذاك رأس نوبة كبيراً        
 ".…أسئلة بسببه وكتبوا عليها بمراده

القرآن وأن  وذكر البقاعي أنهم شنعوا عليه بأنه يريد إشهار التوراة وإخفاء           
وقد جمع بينهما   . أبو العباس بدر الدين القطان    : الذي تولى كبر هذه الحملة       

مجلس عند العالمة محيي الدين الكافيجي الحنفي، فناقشه البقاعي، وأصلح             
الكافيجي، ولكن لم تنته الخصومة، وبقي أصحاب البقاعي وابن القطان يهاجم            

رة المهاترة، فألف البقاعي كتابه     بعضهم بعضاً، وقد أخذ هجومهم أحياناً صو       
وأورد في فصله األول كالم     " األقوال القويمة في حكم النقل من الكتب القديمة       "

وقد رد على كتاب البقاعي هذا زميله       . )٢(مشايخ العصر في كتابه تقريظاً وإفتاء     
األصل األصيل في تحريم النقل من      "وخصمه شمس الدين السخاوي في كتابه        

 ".نجيلالتوراة واإل
 :"يا دائم المعروف"كائنة ) ب(

                                                           
 .١١١، ١٠٥: ١مصاعد النظر  ) ١(
 .٤٤-٤٠، الجزء األول ص ٢٦ مجلة معهد المخطوطات، المجلد )٢(



 فهرست مصنفات البقاعي
 

٤٧

القول المعروف في مسألة يا دائم      "هـ ألف البقاعي رسالته     ٨٧١في سنة   
أن بعض أتباع   : "للرد على البدعة التي ذكر في مقدمة الرسالة         " المعروف

وأخذوا ذلك من   . الشياطين أحدثوها في القاهرة عقب أذان الصبح الذي مع الفجر         
فاء تقول ذلك على البناء الذي على زمزم بين األذان، فزاد           مكة المشرفة ألن سخ   

هؤالء الذين بالقاهرة أن جعلوه على موضع األذان من المؤذن نفسه فعمت بذلك             
فتألمت من ذلك، وأبطلته من كل مؤذن فقام أهل          : قال". هـ٨٧١البلوى سنة   

 فأفتوهم  ذلك، فداروا على المفتين بالقاهرة، وحرفوا في السؤال بعض التحريف،         
وممن رد على البقاعي في هذه المسألة شهاب الدين أحمد بن موسى             . بجوازه

القول المألوف في الرد    "المتبولي، وشمس الدين السخاوي الذي سمى رسالته         
 ".على منكر المعروف

 :فتنة ابن الفارض) ج(
، وذكر  "تنبيه الغبي على تكفير ابن عربي     "هـ كتابه   ٨٦٤ألف البقاعي سنة    

دمته أنه لما رأى الناس مضطربين في ابن عربي المنسوب إلى التصوف            في مق 
الموسوم عند أهل الحق بالوحدة، ولم ير من شفى القلب في ترجمته، وكان كفره              

أحب أن يذكر منه ما كان ظاهراً        = في كتابه الفصوص أظهر منه في غيره         
وامتثاالً لقول  .. حتى يعلم حاله، فيهجر مقاله، ويعتقد انحالله وكفره وضالله         

والنسخة . الحديث… النبي صلى اهللا عليه وسلم من رأى منكم منكراً فليغيره بيده          
التي نقل منها أحضرها إليه شخص من كبار معتقدي ابن عربي وأتباعه                

وقد نقل في هذا الكتاب من شعر ابن الفارض أيضاً ليثبت أنه على               . ومحبيه
 .مذهب ابن عربي في وحدة الوجود

أن هذا الكتاب جلب على البقاعي عداوة أتباع ابن عربي وابن             وال شك   
ـ وما أكثرهم ـ  الفارض    وظني أنهم قد انضموا إلى الحملة التي قامت سنة            

هـ على تفسير البقاعي نظم الدرر، ولكن ناصره القضاة والعلماء الكبار،            ٨٦٨
انضّم " دائم المعروف  يا"هـ بدعة   ٨٧١فلما أنكر البقاعي سنة      . فلم يفلحوا 

 .المنكَر عليهم والذين أفتوا بجوازها أيضاً إلى خصوم البقاعي
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٤٨

ويظهر أيضاً أن تكفير ابن عربي لم يهج الناس كما هاجهم تكفير ابن                
الفارض، وقد صرح بكفر ابن عربي جماعة من العلماء األعالم ومنهم كبار              

 ابن الفارض   أما. وقد نقل البقاعي أقوالهم في كتابه فكفى وشفى       . الصوفية أيضاً 
فلعل بعض العلماء كانوا مترددين في ضالله، فقد نقل الحافظ ابن حجر في               
ترجمة ابن الفارض أنه سأل شيخه سراج الدين البلقيني عن ابن عربي فبادر               

. ال أحب التكلم فيه   : فسألته عن ابن الفارض، فقال    : "قال. بالجواب بأنه كافر  
 وأنشدته من التائية، فقطع علي بعد إنشاد        فما الفرق بينهما والمهَيع واحد،    : فقلت

وكان ابن الفارض مصري المولد والدار      ". هذا كفر، هذا كفر   : "عدة أبيات بقوله  
والوفاة، فلعل عوام مصر وبعض علمائها كذلك كانوا أشد تعلقاً به من ابن                
عربي، ثم كان ابن الفارض شاعراً والناس يتساهلون في الشعراء ويؤولون             

 .كالمهم
كر البقاعي في كتابه صواب الجواب أن رجالً من األغبياء رام إظهار             وذ

هـ بالقاهرة، فأخذ يقرأ في شرح السعيد الفرغاني على         ٨٧٤بدعة االتحادية سنة    
التائية، فقام في نصرة اهللا ورسوله قاضي القضاة المحب ابن الشحنة الحنفي              

 ملية الشافعي، فاستند   والعز الكناني الحنبلي وكمال الدين محمد بن إمام الكا          
 ذلك الرجل إلى جماعة، واستفتى فيمن قال بكفر عمر بن الفارض، فكتب               
له أكثر فضالء القاهرة ولم يصادفوا عين الصواب، منهم الشيخ محيي الدين              
الكافيجي والشيخ تقي الدين الحنفي والشيخ فخر الدين المقدسي والشمس              

وذكر . )١(شيخ قاسم بن قطلوبغا الحنفي    الجوجري والجالل البكري الشافعيون، وال    
محيي الدين الكافيجي وجالل    : "صاحب بدائع الزهور ممن تعصب البن الفارض      

وتعصب بعض األمراء ثم السلطان أيضاً      . الدين السيوطي وتاج الدين بن شرف     
 .)٢("البن الفارض، وكادت العوام تقتل البقاعي، ولقي من األمراء أذى كثيراً

                                                           
 .٢٦٧:  كشف الظنون)١(
 .٥١-٤٧: ٣ بدائع الزهور )٢(
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٤٩

ثم قاموا في فتنة ابن الفارض، وكلهم       : "في آخر نظم الدرر   وقال البقاعي   
معاند معارض، وألّبوا علي رعاع الناس، فاشتد شعاع البأس، فكادوا أن يطبقوا            

… على االنعكاس، وصوبوا طريق اإللحاد، وبالغوا في الدفع من أهل االتحاد             
ذلك عدة  وصنفت في   … إال ناساً قليالً، كان اهللا بنصرهم على ضعفهم كفيالً         

صواب الجواب للسائل المرتاب، والفارض لتكفير      : ، وذكر خمسة كتب   "مصنفات
ابن الفارض، وتدمير المعارض في تكفير ابن الفارض، وتنبيه الغبي على تكفير            

 .ابن عربي، وتحذير العباد من أهل العناد ببدعة االتحاد
ا عن جوابه،   وذكر أنه سألهم سؤاالً، فتداولوه فيما بينهم وتناقلوه وعجزو         

فقرعهم بالعجز وأعاد ذلك وأبدى، فحملهم تقريعه وتوبيخه على كتابة الجواب،            
فبين أن جامعه أخطأ في جمعه الصواب، وكفر في أربعة مواضع كفراً صريحاً،             

 .)١(وكذب في ثمانية
وممن رد على البقاعي في مسألة ابن الفارض بدر الدين ابن الغرس،               

حمد جمعة الحصفكي الشيباني، وجالل الدين        وشهاب الدين المتبولي، وم    
 .)٢(السيوطي

وقد استمرت فتنة ابن الفارض سنوات، فإن البقاعي ألّف كتاب تحذير العباد          
هـ وقال في المقدمة إنه ال يقدم على األمر بالمعروف والنهي عن              ٨٧٨سنة  

 وافتتح الكتاب باآليات الواردة في    … المنكر إال من جعل نفسه هدفاً للحتوف       
وقد . تسلية النبي صلى اهللا عليه وسلم على أذى الكفار، ليعتبر بها من اتبع هداه             

  شعبان سنة   ١٠فرغ من تأليف رسالة الفتح القدسي في آية الكرسي في               
ن كثرة أعدائه وقلة أنصاره، وشدة األيام وضعف        مهـ، وشكا في خاتمته     ٨٧٩
 .التحمل

، ويريدون أن يتصيدوا     له نوالظاهر أن أعداءه كانوا يتربصون به ويكيدو      
له وإسماعهم إياه كل مكروه      ولما علم مقت الناس   : "يقول السخاوي . بادرة منه 

                                                           
 .٦٢١ :٨ نظم الدرر )١(
 . انظر الملحق في الكتب التي ألفت في الرد على البقاعي)٢(
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فترامى على الزيني بن مزهر     ] إراقة دمه [من تكفير فما دونه، بل رام المالكي        
حتى عززه وحكم بإسالمه بعد أن جبن عن مقاومة المالكي فيها غير واحد من               

وكان . )١("أطرافه وتوجه إلى دمشق وهو في غاية الذل        لم  = … أعيان النواب 
ـ وهو على جناح السفر إلى الشام     ـ  هـ، وألف   ٨٨٠ذلك سنة     رسالة اإلعالم    

: بسن الهجرة إلى الشام، كما صرح بذلك في خاتمة الرسالة، وقال في مقدمته             
فهذا كتاب كتبته لما أردت النقلة من مصر ألمور أنكرتها وفتن أبصرتها،               "

رتني ما روى بعض المؤرخين في السيرة النبوية أن النبي صلى اهللا عليه              أذك
ارحموا عزيزاً ذل،   : "وسلم قال لما مّن على أخت عدي بن حاتم رضي اهللا عنه           

) اإلعالم بسن الهجرة إلى الشام    (، وسميته   "وغنياً افتقر، وعالماً ضاع بين جهال     
لجاهل اآلفك، أحاط اهللا به      ألمر اقتضى ذلك، قمعاً لأللد المماحك، وردعاً ل         

 ".المهالك، وسلك بالمحق أجمل المسالك
 :إنكاره على قوم من الصوفية بجامع دمشق) د(

وأنزل بالمدرسة الغزالية،   . وصل البقاعي إلى دمشق، فاحتفى به العلماء       
وكانت سنه آنذاك قد تجاوزت     . وأعطي مشيخة القراء بتربة أم صالح كما سبق       

فكان يستطيع أن يخلد    . ي مصر ما لقي من األذى والمصائب      السبعين، وقد لقي ف   
إلى الراحة في دمشق وأن يؤثر العزلة، ويقضي أيام الشيخوخة في التدريس              

ولكنه لم يكن ليتخلى عن واجب       . والتأليف بعيداً عن الصراعات والمنازعات    
 .األمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومحاربة أهل البدع

قد تغير أهلها،   "أقل منكراً من مصر ولكنه وجدها        وكان يظن أن دمشق     
وتبدلت صورتها وشكلها، فال الخيام خيام، وال األنام أنام، دخل فيهم الدخيل،              

فرأى في جامع دمشق قوماً يتحلقون ويهللون بصوت واحد         ". وكثر القال والقيل  
 من صالة الجمعة إلى العصر، مع األصوات المزعجة والدق باألرجل على هيئة           

                                                           
 .١٠٦: ١ الضوء )١(



 فهرست مصنفات البقاعي
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ـ وهم في الجانب الشرقي من الجامع     ـ  مهولة منكرة، بحيث يزعج ذلك        من   
بطرفه اآلخر من غربيه، فال يدعون مصلياً يعرف كيف يصلي، وال ذاكراً يعي             

فكلم بعض الوجهاء من قضاتهم، فأرسل      . ما يذكر، وال مدرساً يفهم ما يدرس      
فطلب شيخهم وأمرهم   . إليهم ليتركوا ذلك، فما تركوا، فكرر اإلرسال، فلم يفد         

بقراءة القرآن أو السكوت، فجادل بالباطل، واستعان بالجهلة الذين اتهموا البقاعي           
وبثوا ذلك في أطراف البلد على هيئات منكرة وكيفيات         . "بأنه يمنع من ذكر اهللا    

وذكر البقاعي أن العلماء قبله أنكروا عليهم في أوقات           ". مستبشعة مستقذرة 
أكثرهم أصحاب اللباس الذي يراد به       "وا، ووصفهم بأن    مختلفة ولكن لم ينته   

الشهرة بالصالح بين الناس، وهم المهتمون باتباع ابن الفارض وابن                
 .)١("…العربي

وهكذا لم تمض سنة على قدوم البقاعي دمشق حتى اجتمع على عدائه عدد             
كبير من العوام ومن معهم من الشيوخ المتعصبة البن عربي وابن الفارض،              

 . الذين ابتلي بهم في مصر، وفي كل واد بنو سعدوهم
ولكن الكائنة التي زادت عدد خصومه ال سيما في صفوف العلماء               

 .إنكاره مقولة أبي حامد الغزالي: والمشايخ
 :"ليس في اإلمكان أبدع مما كان"كائنة ) هـ(

منذ أن ألف البقاعي كتابه تنبيه الغبي على تكفير ابن عربي لم ينفك يحط               
ه وينبه على ضالالته، ويزيده اعتقاد الناس في ابن عربي شدة في الرد               علي

وقد اطلع البقاعي في كتب ابن      . عليه، كما يزيدهم ذلك انحرافاً عنه ومعاداة له       
التي تنسب إلى أبي حامد     " ليس في اإلمكان أبدع مما كان     "عربي على مقولة    

إنه ليس في اإلمكان أبدع     : لوإياك أن تلتفت إلى من قا     : "الغزالي، فأنكرها بقوله  

                                                           
 . لخصت هذه الفقرة من مقدمة إنارة الفكر)١(
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مما في هذا العالم، فإنه مذهب فلسفي خبيث، واآلية نص في إبطاله، وإن نسبه               
بعض الملحدين إلى الغزالي فإني ال أشك أنه مدسوس عليه، فإنه مذهب فلسفي              

تهديم األركان على من قال     (خبيث بشهادة الغزالي، كما بينت ذلك في كتابي          
داللة البرهان على أن في اإلمكان      (، وكتابي   )مما كان ليس في اإلمكان أبدع     

ومع كونه مذهب   . )إطباق األغالل في أعناق الضالل    (، وكتابي   )أبدع مما كان  
الفالسفة أخذه أكفر المارقين ابن عربي، وأودعه فصوصه وغير ذلك من كتبه،            

الغزالي و. واستند فيه في بعضها إلى الغزالي إتقاناً لمكره، أعاذنا اهللا من شره            
 .)١("بريء منه بشهادة ما وجد من عقائده في اإلحياء وغيره

ولما أورد عليه أن ذلك مما اعترض على الغزالي في حياته فأجاب عنه،              
فإياك أن تصغي لما وقع في      : "فال يصح القول بدسه، رد بقوله في موضع آخر        

د علم أنه   كتب اإلمام الغزالي أنه ليس في اإلمكان أبدع مما كان، وإن كان ق              
اعترض عليه في ذلك وأجاب عنه في الكتاب الذي أجاب فيه عن أشياء                 
اعترض عليه فيها، فإنه ال عبرة بذلك الجواب أيضاً، فإنه ينحل إلى أنه سبحانه              

وهو ال  . وتعالى ال يقدر على أن يخلق أحسن من هذا العالم، وهذا ال يقوله أحد             
كالمه ويرد كما قال اإلمام مالك      ينقص مقدار الغزالي فإن كل أحد يؤخذ من          

 .)٢("رضي اهللا عنه، وعزاه الغزالي بنفسه إلى ابن عباس رضي اهللا عنهما
فوقوع البقاعي في الغزالي أثار الناس عليه، وحرض أعداؤه العامة عليه،           

وجرت فيه فتن تصم اآلذان، ونصر اهللا الحق بموافقة           … : "يقول البقاعي 
 .)٣("األعيان، وقهر أهل الطغيان

ومع تأدب البقاعي في نقده للغزالي لم يتحمله العلماء، بل هجره من أجل              
يقول ابن العماد الحنبلي في     . ذلك بعض من رحب به عند قدومه من مصر         

                                                           
 .٤٢: ٨نظم الدرر  )١(
 .٧: ٨ نظم الدرر )٢(
 .٤٧٣: ٨ نظم الدرر )٣(



 فهرست مصنفات البقاعي
 

٥٣

لما قدم العالمة   ): "هـ٩٢٨(ترجمة القاضي تقي الدين ابن قاضي عجلون          
ين وجماعة من   هـ تلقاه الشيخ تقي الد    ٨٨٠برهان الدين البقاعي دمشق في سنة       

أهل العلم إلى القنيطرة، ثم لما ألف كتابه في الرد على حجة اإلسالم الغزالي في               
مسألة ليس في اإلمكان أبدع مما كان، وبالغ في اإلنكار على ابن العربي وأمثاله              
حتى أكفر بعضهم، كان الشيخ تقي ممن أنكر على البقاعي ذلك، وهجره بهذا              

سالم، مع أنه كان ينهى عن مطالعة كتب ابن          السبب خصوصاً بسبب حجة اإل    
 .)١("العربي

وذكر السخاوي أن البقاعي حط أيضاً على تاج الدين ابن عطاء اهللا                
ترجمان الصوفية في عصره، وكان من أشد        ) هـ٧٠٩(اإلسكندري الشاذلي   

وذكر السخاوي أيضاً أن البقاعي صرح      . القائمين على شيخ اإلسالم ابن تيمية     
 .)٢(ه يبغض ابن تيمية لما كان يخالف فيه من المسائلعن نفسه بأن

مع تحفظنا في قبول كالم السخاوي في البقاعي ال نستبعد أنه أظهر خالفه              
البن تيمية أو غيره، فإنه كان صريحاً في آرائه، شديداً في مواقفه، ال يهادن وال               

لحكاية، والخصوم على طريقتهم في كل زمان من تهويل األمر، وتشنيع ا          . يبالي
فليس غريباً أن يكون الناس من جمهور        . وتحريف الكالم، وتحريض العوام   

وظل . الطوائف قد ثاروا عليه، فقاسى ما يفوق الوصف كما يقول السخاوي            
 .البقاعي يقاوم مناوئيه، ويكابد ما يلقى منهم من البالء إلى أن توفاه اهللا

 :وفاته -٤
هـ وصلي عليه   ٨٨٥ سنة   توفي البقاعي ليلة السبت ثامن عشر رجب       

تغمده اهللا  . )٣(بالجامع األموي، ودفن بالحمرية خارج دمشق من جهة قبر عاتكة         
برحمته وغفرانه، وعفا عن ذنوبه وزالته، وجزاه اهللا خير ما يجزي عباده الذين             

 .يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويصبرون على ما أصابهم في سبيله
                                                           

 .١٥٨-١٥٧: ٨ شذرات الذهب )١(
 .١٠٦: ١ الضوء الالمع )٢(
 ١٠٦: ١ الضوء الالمع )٣(
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 :ثناء العلماء عليه -٥
اعترف بمكانة البقاعي وأثنى عليه شيوخه وأقرانه والعلماء المتأخرون          قد  

، ونورد هنا جملة من أقوالهم، غير ما نقله البقاعي بنفسه في             له  ترجموا نالذي
 :ترجمته الذاتية

 ):هـ٨٥٢ت (الحافظ ابن حجر ) ١(
يعد البقاعي من أصحاب الحافظ ابن حجر، وقد ترجم البقاعي له في عنوان             

ـ كما سبق ـ  ن ترجمة عطرة تشهد بحبه وتقديره لشيخه، وقد عينه هو            الزما   
هـ لقراءة صحيح البخاري في القصر بقلعة الجبل بحضور           ٨٤٢في رجب   

السلطان في دولة الظاهر جقمق، وذكر ابن الصيرفي أنه كان يثني على قراءته             
ـ    )١(وفصاحته  حينما نقل رسالته عن غزوة     " صاحبنا العالمة "، وقد وصفه ب

 .)٢(رودس في تاريخه
 ):هـ٨٨٥ت (ابن فهد المكي ) ٢(

وهو إمام عالمة حسن المذاكرة     … العالمة الحافظ المفنن  : "قال في ترجمته  
كثير االستحضار، وعلى ذهنه فضائل وفوائد، وله محاضرات لطيفة ونوادر            

 .)٣("ظريفة، والثناء عنه جميل، فاهللا يبقيه في خير وعافية
 ):هـ٩٠٠ت (ابن الصيرفي ) ٣(
  الشيخ اإلمام العالمة المحدث البقاعي الشافعي، اشتغل كثيراً ونبغ            "
 .)٤("... ل وفض

 ):هـ٩٠٢ت (شمس الدين السخاوي ) ٤(
ـ       فنقض بذلك ما قاله في      )١("المحدث"وصفه السخاوي في التبر المسبوك ب

 .)٢("…ما علمته أتقن فناً وال بلغ مرتبة العلماء: "الضوء
                                                           

 ٥٠٨: إنباء الهصر )١(
 .٢١٢-٢٠٠: ٨إنباء الغمر  )٢(
 .٣٣٨-٣٣٦ معجم الشيوخ )٣(
 .٥٠٨ إنباء الهصر )٤(
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 ):هـ٩١١ت (السيوطي جالل الدين ) ٥(
مهر وبرع في الفنون    … العالمة المحدث الحافظ   ":قال في نظم العقيان   

 .)٣("…ودأب في الحديث ورحل وسمع
 ):هـ٩٣٠ت (ابن إياس الحنفي ) ٦(

 وليس  ،كان عالماً فاضالً محدثاً ماهراً في الحديث      : "قال في بدائع الزهور   
 .)٤("ه سوى حطّه عن الشيخ عمر بن الفارضويمن مسا
 ):هـ١٠٦١ت (نجم الدين الغزي ) ٧(

 .)٥("الشيخ اإلمام الحافظ الناقد الحجة"وصفه في كتابه الكواكب السائرة بـ
 ):هـ١٠٨٩ت (ابن العماد الحنبلي ) ٨(

وبالجملة … المحدث المفسر اإلمام العالمة المؤرخ    … : "قال في ترجمته  
 .)٦("فقد كان من أعاجيب الدهر وحسناته

 ):هـ١٢٥٠ت (علي الشوكاني محمد بن ) ٩(
ترجم الشوكاني للبقاعي في كتابه البدر الطالع ترجمة حسنة أنصفه فيها             

وبرع في جميع   : "ورد على ظلم السخاوي إياه في الضوء الالمع ومما قال فيها          
العلوم، وفاق األقران، ال كما قال السخاوي إنه ما بلغ رتبة العلماء، بل قصارى              

وتصانيفه شاهدة بما   : وإنه ما علمه أتقن فناً، قال      . ءأمره إدراجه في الفضال   
بل تصانيفه شاهدة بخالف ما قاله، وأنه من األئمة المتقنين المتبحرين           : قلت. قلته

في جميع المعارف، ولكن هذا من كالم األقران بعضهم في بعض بما يخالف               
 ".…الدنيااإلنصاف، لما يجري بينهم من المنافسات تارة على العلم وتارة على 

                                                                                                                                              
 .٦٣:  التبر المسبوك)١(
 .١٠٣: ١ الضوء )٢(
 .٢٤:  نظم العقيان)٣(
 .١٦٩: ٣ بدائع الزهور )٤(
 .٤: ٢ الكواكب )٥(
 . ٣٤٠، ٣٣٩: ٧ شذرات الذهب )٦(
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ومن أمعن النظر في كتاب      : "ثم ذكر كتاب نظم الدرر للبقاعي وقال        
له في التفسير الذي جعله في المناسبة بين اآلي والسور علم أنه من                المترجم

وكثيراً . أوعية العلم المفرطين في الذكاء الجامعين بين علمي المعقول والمنقول         
إلى مطوالت التفسير    ما يشكل علي شيء في الكتاب العزيز، فأرجع              

ومختصراتها فال أجد ما يشفي، وأرجع إلى هذا الكتاب فأجد ما يفيد في                 
 .)١("…الغالب
 
 

 
 
 
 

                                                           
 . ٢٠: ١ البدر الطالع )١(
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